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Kraftfullt i Hofors

Effektivare arbete för ett tryggt Hofors
Brå, Brottsförebyggande rådet, är ett
samverkansorgan för ett lugnt och
tryggt samhälle. I höst har rådet fått en
ny effektivare organisation i Hofors.
Brå har funnits i Hofors sedan 1998. Målsättningen har främst varit att öka tryggheten,
höja debutåldern för alkohol, minska den lokala brottsligheten och delegera ansvaret för
att skapa ett tryggt samhälle.
Tidigare Brå hade femton medlemmar, med
bred erfarenhet inkluderat även personer från
kyrkan, försäkringsbolag, köpmännen och
industrin.
- Erfarenheten har visat att ett bantat Brå
effektiviserar verksamheten. Majoriteten av
Sveriges kommuner har ett Brå mindre än tio
personer, i Hofors ska nya Brå inkludera åtta
medlemmar, säger Mats Rudert, tjänsteman
inom kommunen och koordinator för Brå i
Hofors.
Tanken är att Brå vid behov ska kunna adjungera lämpliga personer.

”

Polisen ﬁnns representerad

Man kan säga att det är dubbelt så
stor risk att bli utsatt för rån och inbrott
i storstäder som Gävle än i Hofors. Vad
gäller anmälda brott per capita så ligger
Hofors även under genomsnittet i länet

I nya Brå i Hofors sitter två lokala politiker,
två tjänstemän från vardera socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens säkerhetssamordnare samt
en representant från Polisen. Mandatperioden
är på fyra år och liksom tidigare är Brå underställt kommunstyrelsen.

Vad gör då Brå?
- Brottsförebyggande åtgärder är komplexa
och spänner över ett stort register. Det kan
handla om att identiﬁera och stötta utsatta
barn, anordna temadagar på skolor, informera
föräldrar, skapa trevligare utemiljöer, erbjuda
meningsfulla fritidsaktiviteter, arrangera
vuxenvandringar eller påverka förövarna.
Det har även presenterats en idé om ett
speciellt Brå-team med representanter från
Brå, uniformerad polis och skolpersonal som

Lugna gatan i Hofors. Brå är ett samverkansorgan för att skapa ett tryggare Hofors.
skall jobba direkt mot aktuella händelser i
skolorna.

Tryggare i Hofors
Är då Hofors mer utsatt för brott än andra
orter?
- Nej, jag har statistik som visar på att

brottsbilden i Hofors är jämförbar med andra
likvärdiga bruksorter. Tvärtom kan man säga
att det är dubbelt så stor risk att bli utsatt för
rån och inbrott i storstäder som Gävle än i Hofors. Vad gäller anmälda brott per capita så
ligger Hofors även under genomsnittet i länet,
förklarar Mats Rudert.

Ser man på brottsstatistiken i Gävleborgs
län tio år tillbaka är det totala antalet anmälda
brott 1996 och 2006 likvärdiga. Antalet anmälda misshandelsbrott har ökat något och
antalet anmälda stölder och inbrott minskat
de senaste tio åren.

Tryggare Hofors med nattpatrullering
AB tonårspojkar som under en längre tid klottrat och utfört omfattande
skadegörelse i Hofors. I höst har det
därför varit lugnare, klottret har i
princip upphört.
- Det är ett litet fåtal som gör
brott men vi ser en kraftig ökning på
brottsligheten bland ungdomar. Med
vår erfarenhet och lokalkännedom
kan vi förhindra dessa lokala brott.

Mycket uppskattning
Göran märker en tydlig trend att allt
ﬂer privatpersoner, fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar anlitar
AVS Bevakning AB.
- Ett tryggt boende, med bevakningstjänst, har idag ett kraftigt mervärde på marknaden. Våra väktare i
Hofors centrum får också mycket
uppskattning, inte minst från äldre
personer och butikspersonal.
AVS Bevakning AB erbjuder även
konsultation i säkerhetsfrågor till företag och privatpersoner, utbildning
i självskydd samt förmedling av
larmsystem.

AVS Bevakning AB har i 16 år bevakat Hofors gator, industrier och bostäder. Polismyndigheten uppskattar deras seriösa, effektiva och ﬂexibla arbete.

AVS Bevakning AB patrullerar
Hofors gator, bostadsområden
och företag om natten och väktare tryggar vardagen i Hofors
centrum om dagen.
Busarna gör sig inte besvär i Hofors.
- Vi patrullerar med bil varje natt.

www.tidning.net

Vi ser det mesta innan det händer.
Ser vi en bil som uppträder misstänkt, följer vi efter och kontaktar
polisen för identiﬁering. De brukar
köra över kommungränsen efter ett
tag, säger Göran Östlund, ägare till
AVS Bevakning AB med fem medarbetare.

Större krav och befogenheter
Polisen har inte direkt ökat sin dagliga närvaro i Hofors de senaste åren.
Ett tryggt komplement för hoforsborna är AVS Bevaknings AB närvaro i Hofors.
Göran bekräftar bilden:
- Vi har ett mycket gott samarbete

med Polismyndigheten. Det ställs
allt högre krav på oss, som bevakningsföretag, från både allmänhet
och myndigheter. Därför får vi också
allt ﬂer befogenheter, som att lägga
handfängsel och använda den nya
ASP batongen.
I sommar grep AVS Bevakning
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